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فالمشر عنوان المشروع  # Group الطالب 

 

 د. عثذ انُاصر دمحم زٌٍ

عصاو انذٌٍ ضرغاو اتراهٍى  

 انذطٍٍ يسيم دطٍٍ 1

 عثذ هللا دايذ رزق انشاعر

 

 د. عثذ انُاصر دمحم زٌٍ

 اتى تكر تذر انًعارف

 عثذ هللا انُىر ادًذ 2

 عثذ انعظٍى اتكر

 

 د. عثذ انُاصر دمحم زٌٍ

 ايٍٍ اتراهٍى عثاش انخٍر

 دمحم جًال عثذ انرازق عثذ هللا 3

ٌىضف ادًذ دمحمدمحم   

 

 د. عثذ انُاصر دمحم زٌٍ

 دمحم ضعذ ضٍذ تشٍر

 دمحم شٍخ ادرٌص ادًذ عثذ انردٍى 4

 اَص عثذ هللا يرٌىد انصذٌك

 

 د. عثذ انُاصر دمحم زٌٍ

 دمحم عثذ انُثً انطٍة انجٍالًَ

 االيٍٍ انطُىضًُ االيٍٍ يذًىد 5

 انىنٍذ اتٍ عًر عثذ هللا عٍطى

 

فتخ انردًٍ عًرد.   

 دمحم ًٍَري دمحم

 دمحم اتراهٍى عاتذٌٍ 6

 ادًذ دمحم ادًذ عثًاٌ

 

 د. فتخ انردًٍ عًر

 يتىكم ياهر يتىكم عثًاٌ

 دطٍ يصطفى دمحم تهه 7

 دمحم االيٍٍ انذضٍص يصطفى

 

 د. فتخ انردًٍ عًر

 دمحم يذًىد تاتكر

 تهمٍص كًال يُصىر اضًاعٍم 8

ادًذ يطاعذ اتىتكر  

 مالحظة

ف خالل هذا االسبوع،  عىل كل مجمومة مقابلة المشر

 
 
 وشكرا

ن عبد القادر دمحم فضل هللا  د. أمي 

                                                                                                                                                                       رئيس القسم
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 د. فتخ انردًٍ عًر

 جرجص جًال شىفً فؤاد

 ضٍف انذٌٍ يذًىد عثذ هللا 9

 ٌطٍ عهً ٌطٍ دمحم

 

 د. جهاد عثذ انعسٌس

 دطٍٍ دمحم دطٍٍ

 ٌذً تشٍر دمحم 11

 عهً َصر انذٌٍ تشٍر

 

 ا. عىض عًر

 دمحم خانذ إضًاعٍم ٌذً

 يهُذ صالح انذٌٍ انذطٍ وداعح هللا 11

 دطٍ دًسج دطٍ عثذ هللا

 

 د. أيٍٍ عثذ انمادر دمحم

 دمحم يعتصى لطثً

 فارش دمحم اإلدًٍر 12

 دعاء اتراهٍى عثاش اتراهٍى

 

 د. أيٍٍ عثذ انمادر دمحم

 دمحم دطٍٍ زكرٌا اضًاعٍم

 دمحم انشٍخ دمحم انشٍخ 13

 ضٍف انذٌٍ دهة عثًاٌ

 

 د. أيٍٍ عثذ انمادر دمحم

 عثذ انعسٌس يصطفى دمحم اَىر

 ادًذ انُسٌر يكً انُسٌر 14

 دمحم عثذ انمٍىو انثشٍر آدو

 

 د. جهاد عثذ انعسٌس

يختاريذًىد دطٍٍ جعفر   

 انطٍة ادًذ انطٍة دمحم َىر 15

 

 

 أ.عىض عًر

 دمحم عثذ انىهاب عىض يرضال

 يعاوٌح ودٍذ عاتٍٍ عثذ انكرٌى 16

 دمحم داج انًادً دمحم عهً

 

 مالحظة: 

ف خالل هذا االسبوع،  عىل كل مجمومة مقابلة المشر

 
 
 وشكرا

ن عبد القادر دمحم فضل هللا  د. أمي 

                                                                                                                                                          رئيس القسم


